Tónlistardeild
Tónsmíðar

Trallarar
og tónlistin sem gleymdist

Ritgerð til BA-prófs í tónsmíðum
Þorvaldur Örn Davíðsson
Haustönn 2014

Tónlistardeild
Tónsmíðar

Trallarar
og tónlistin sem gleymdist

Ritgerð til BA-prófs í tónsmíðum
Þorvaldur Örn Davíðsson
Kt.: 111090-3519
Leiðbeinandi: Árni Heimir Ingólfsson
Haustönn 2014

Snemma á nítjándu öld bárust hingað til lands dansar sem í daglegu máli eru kallaðir gömlu
dansarnir og nutu þeir fljótt mikillar hylli hjá Íslendingum. Margir þessara dansa kröfðust
hljóðfæraundirleiks sem sjaldnast var tiltækur í landi þar sem hljóðfæri voru fáséð. Því þróaðist
hefð fyrir sérkennilegum söng sem studdi dansinn. Söngurinn var textalaus en tónlistin trölluð og
var söngurinn kallaður í daglegu máli trall. Trallið breiddist út og þekktist það um allt land.
Förumenn gerðu sér brauð úr hinni nýju list auk þess sem að almenningur hefur brugðið því fyrir
sig á skemmtunum. Framan af tuttugustu öld fór að grafa undir trallinu en þar mun almennari
hljóðfæraeign riðið baggamuninn. Á tæpum hundrað árum hefur mest öll vitneskja um trall-hefðina
horfið úr þjóðarsál Íslendinga en örfá lög eru til vitnis um trallið. Lögin segja sögu tónlistar sem átti
upptök sín í hljóðfæratónlist Evrópu en fékk nýja mynd í trölluðum söng Íslendinga.
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Formáli
Í íslenskri tónlistarsögu kennir ýmissa grasa, margir þættir hennar hafa vakið áhuga þjóðarinnar og
fræðimanna, þar á meðal eru þjóðlögin, rímur og tvísöngur. Annað hefur svo að segja alveg fallið í
gleymsku og meðal þess er sérkennileg sönghefð sem verður viðfangsefni þessarar ritgerðar.
Trall er sungin danstónlist, sem er jafnframt textalaus. Leitast verður til að gera sem flestum
þáttum er trallinu tengist góð skil. Því verður tekið fyrir fólkið sem trallið stundaði, tilurð þess og
brotthvarf úr íslenskri menningu og þjóðlífi, auk þess sem farið verður yfir þau trölluðu danslög
sem hafa varðveist.

Inngangur
Trallið er sungið án stuðnings hljóðfæra og ýmis atkvæði sungin í stað textans.1 Víðast hvar er þessi
iðja kölluð „að tralla fyrir dansi“, einnig er víða talað um „að valsa fyrir dansi“. Í frásögnum má sjá
skýra tengingu á milli tralls og gömlu dansanna. Þau dæmi sem til eru af trölluðum danslögum eiga
það sameiginlegt að falla vel að gömlu dönsunum hvað varðar hrynjandi, taktgerð og hraða en auk
þess eru þau öll syllabísk (þ.e. eitt atkvæði á nótu) sem hentar danstónlist vel.
Trölluð danslög voru aldrei sungin við undirleik hljóðfæra enda má rekja tilurð tralls til
hljóðfærahallæris. Trallað var þegar ekki fékkst hljóðfæraleikari eða hljóðfæri. „Oft var músíkin sú
ein, að trallað var af einum eða fleiri eftir atvikum. Annars fóru harmónikur að verða nokkuð
algengar fyrir aldamót [1900].“2 Þá virðist sem að trallað hafi verið áður en harmónikan náði
útbreiðslu og varð einkennandi fyrir gömlu dansana. 3

1

Sjá má dæmi um mismunandi orðanotkun í rituðum lögum í viðauka 1.

2

Heimild þessi er fengin úr rannsóknum þjóðháttadeildar Þjóðminjasafns Íslands. Hér eftir verður vísað í þessar
rannsóknir undir skammstöfuninni „ÞÞ“ og þar á eftir númer sem vísar í tiltekið svar úr rannsókninni.
ÞÞ 4992.

3

Sigríður Þóra Valgeirsdóttir, Gömlu dansarnir í tvær aldir: brot úr íslenskri menningarsögu, 1. bindi, Reykjavík:
Þjóðdansafélagið, 1994, bls. 189.
4

I. Saga trallsins
Hér verður reynt að gefa heildstæða mynd af sögu trall-hefðarinnar. Þar sem þessi hefð var lítið sem
ekkert skráð í heimildir er hér að miklu leyti um tilgátur að ræða, sem reistar eru á frásögnum sem
eru um margt óljósar. Þó gefa þær ákveðna mynd af iðkun tralls og danstónlistar á fyrri öldum.

I.I. Uppruni
Nær ógjörningur er að segja til um hvenær fólk hafi byrjað að tralla fyrir dansi. Söngdansar hafa
fylgt íslenskri menningu í margar aldir. Biskupasögur, ritaðar á öndverðri þrettándu öld, segja frá
söngdönsum snemma á tólftu öld.4 Hringdansinn (lat. saltatorium), sem er áberandi dans í
söngdönsunum er oft kallaður stígdans (lat. saltationes). Líklegt þykir að hringdansinn hafi komið
með landnemum frá suðvesturhluta Noregs. 5 Lögin sem sungin voru við hringdansinn voru æði
mörg og sum þeirra eru vel þekkt íslensk þjóðlög og seinni tíma lagasmíðar. Þeirra á meðal eru:
Ólafur Liljurós 6, Á Sprengisandi7 , Nú er glatt í hverjum hól8 , Dýravísur 9 og fleiri.
Tvennt greinir trall frá söng söngdansanna. Annars vegar er það textaleysið og þar með er
ekki um eiginlega frásögn að ræða í trallinu. Hins vegar eru það dansarnir, sem söngurinn studdi.
Öllum heimildum ber saman um að trallað hafi verið við gömlu dansana, nema hvað einn dansinn er
sagður hafa minnt á hringdans. 10 Hugtakið gömlu dansarnir er einna fyrst notað á prenti af Klemens
Jónssyni í Skírni 1927. Greinin ber nafnið: „Bæjarbragur í Reykjavík.“
Það voru gömlu dansarnir, polka, vals, mazurka og galoppaði, sem dansaðir voru eftir
harmoniku, en um 1880 kom píanóspil. Í hverjum dans voru 2-3 túrar, eftir því sem sá er færði
dansinn upp, ákvað; í túrnum voru margar tilbreytingar, og margt skrýtilegt gat komið fyrir í
þeim. Þessir gömlu dansar eru nú alveg að hverfa úr sögunni; nýju dansarnir eru ljettari og geta
verið fallegir, ef þeir eru vel dansaðir, en það virðist eins og hver dansi Tango, eða hvað þeir nú
kallað það, eins og honum fellur bezt. Lanciers varð algengur á þessum árum hjá heldra fólkinu,
en Francaise var aldrei dansaður, hann hefur aldrei náð neinni hylli á Íslandi, og jafnvel á
Íslendingaböllum í Höfn var hann örsjaldan dansaður.11

4

Sigríður Þóra Valgeirsdóttir, Íslenskir söngdansar í þúsund ár, Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2010, bls. 17.
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Sama rit, bls. 98.

6

Sama rit, bls 118.

7

Sama rit, bls. 120.

8

Sama rit, bls. 145.

9

Sama rit, bls. 173.

10

Dýrleif Andrésdóttir, viðtal 15. nóvember 2014. Sjá viðauka 2.

11 Klemens Jónsson, „Bæjarbragur í Reykjavík kringum 1870“ Skírnir (101), 62-75, Reykjavík: Hið íslenzka
bókmenntafjelag, 1927, bls. 73 og 74.
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Hafa ber í huga að hér lýsir hann danshefðinni í Reykjavík og ber að varast að yfirfæra
frásögnina á landið allt.
Sé miðað við að koma gömlu dansanna marki upphaf trallsins, þá hefur hefðin orðið til á
öndverðri nítjándu öld og um það leyti sem fyrstu gömlu dansarnir komu til landsins. Getið er fyrst
um ræl og vals í rituðum íslenskum heimildum frá árunum 1809 og 1810, en aðrir komu seinna. Til
að mynda eru heimildir um polka frá árinu 1856, mazurka 1870 og skottís um 1876.12 Valsinn naut
snemma mikilla vinsælda víða um land og er margt sem bendir til að trallið hafi breiðst út samfara
valsinum. Það sem rennir stoðum undir þá tilgátu er að víða var ekki talað um að tralla, heldur að
valsa, valsa undir dansi eða valsa fyrir dansi.13

Með tilkomu nýrra dansa, sem kröfðust

hljóðfæraundirleiks, hóf fólk að líkja eftir danslögum sem fylgdu dönsunum frá Evrópu. Lögin voru
jafnvel sungin og þessi söngur þróaðist í trall.

I.II. Gullöld trallsins
Svo virðist sem blómaskeið trallsins hafi verið um miðja og ofanverða nítjándu öld, enda
hljóðfærakostur rýr en eftirspurn eftir danstónlist aftur á móti mikil. Trallið hafði náð útbreiðslu um
allt landið, rétt eins og gömlu dansarnir. Landsmenn höfðu, margir hverjir, lært trölluð danslög.
Ef til vill var eitthvað í eðli trallsins sem kynti undir svo mikla útbreiðslu. Lögin voru einföld
(þó misjafnlega einföld), og sungin, svo hljóðfærakunnátta var óþörf. Því gátu leikmenn sem haldið
gátu lagi, séð samkomum fyrir tónlist meðan dansinn dunaði.
Þó svo að trallið virðist lítilfjörlegt í samanburði við hljóðfæratónlist, þá gat trallið þótt
nokkuð tilkomumikið. Gunnar Benediktsson (1892-1981) segir svo frá í bók sinni Í flaumi lífsins
fljóta:
Kata kunni ekki að dansa, en hún sat allan tímann úti í einu horninu og trallaði fyrir dansinum af
hjartanlegri nautn, lífsgleði og þjónustusemi. Sennilega hafa dansendurnir eitthvað tekið undir,
en Kötu eina man ég frá þessari trallsamkomu, og ég man ekki aðeins trallið, heldur einnig og
ekki síður hinn örugga takt og taktvissan róður hennar fram í gráðið.
Þannig var það fyrst í stað, að eina hljóðfærið til aðstoðar við dansinn voru raddbönd
dansenda og annarra viðstaddra. Og sannarlega var það ógleymanleg músík, þrungin
hjartanlegum fögnuði.14

12

Sigríður Þóra Valgeirsdóttir. Gömlu dansarnir í tvær aldir, bls. 80.

13

Jón Árni Sigfússon, viðtal 20. ágúst 2014. Snæbjörn Pétursson, 20. ágúst 2014.

14 Gunnar Benediktsson, Í flaumi lífsins fljóta": bernsku- og æskuminningar, Reykjavík: Örn og Örlygur, 1977, bls.
102-103.
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I.III. Hefð deyr
Misjafnt er milli landsvæða hvenær hætt var að dansa við trall. Víst þykir að innreið harmónikunnar
hafi orðið til þess að fólk lagði trölluðu danslögin til hliðar.15 Þar sem fólk trallaði sökum
hljóðfæraleysis, er mjög rökrétt að trallið víki þegar hljóðfæraeign varð almennari.
Þó er það ekki svo að fólk hafi hætt að tralla um leið og byrjað var að spila á harmóniku á
Íslandi. Bóndi (f. 1918) á Svínafelli segir frá: „Ekki var þó harmónikuleikari ætíð til staðar og
minnist ég þess að stundum var þá gripið til annarra ráða, svo sem að leika á greiðu, tralla eða
syngja vísur við danslög.“ 16 Karl (f. 1893) í Hálsasveit segir: „Þá reyndist alveg nóg til þess að
hleypa fuðrandi lífi í dans, að ein tæki sig til og þendi harmónikuna sína, jafnvel spilaði á hárgreiðu
eða trallaði, ef í harðbakkann sló með nikkuna.“ 17
Jafnvel var trallað þótt harmónika væri til staðar á bænum. Vigdís Sigurðardóttir (f. 1933) frá
Ormarslóni, segir að amma hennar, Halldóra Þorgrímsdóttir (1876-1958), hafi snemma eignast
harmóniku, en þó alltaf trallað fyrir krakkana.18 Álfdís Sigurgeirsdóttir (f. 1925) í Mývatnssveit
bendir á aðra ástæðu fyrir því að fólk hætti að tralla. Það hafi þótt erfitt að dansa og tralla samtímis,
því þótti allt annað skárra, jafnvel að spila á hárgreiðu.19
Eins og greint hefur verið frá var hefðinni haldið áfram í einhverri mynd eftir að hljóðfæri
komu, en í öðrum sveitum þótti trallið beinlínis hallærislegt og aðhlátursefni.20 Guðjón Daníelsson
(f. 1913) frá Kolmúla við Reyðarfjörð tók þátt er trallað var í Reyðarfirði. Segist honum svo frá að
þetta hafi verið iðkað þar til hann var kominn á þrítugsaldur. 21 Því má ætla að trallað hafi verið langt
fram á fjórða áratug síðustu aldar, enda þótt það hafi heyrt til undantekninga. Síðan virðist trallið
hafa smám saman liðið undir lok.

I.IV. Útbreiðsla
Eins og sjá má á mynd 1 náði trallið mikilli útbreiðslu. Um aldamótin 1900 hafði það náð til staða
sem framan af voru mjög einangraðir. Þó svo að hnitin vísi á ákveðnar sveitir og byggðir má gera
ráð fyrir að útbreiðslan hafi verið töluvert meiri en hér er sýnd. Það sem bendir til þess er að
15

ÞÞ 5030, ÞÞ 4992.

16

ÞÞ 5569.

17

ÞÞ 4986.

18

Vigdís Sigurðardóttir, viðtal 14. nóvember 2014. Sjá viðauka 2.

19

Álfdís Sigurgeirsdóttir, viðtal 3. nóvember 2014. Sjá viðauka 2.

20

Hrafnhildur Jónsdóttir, viðtal 15. nóvember 2014. Sjá viðauka 2.

21

Guðjón Daníelsson, viðtal 17. nóvember 2014. Sjá viðauka 2.
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trallarar voru sumir hverjir förumenn22 og landpóstar23 sem fóru víða. Umhendis er að gera sér í
hugarlund þann fjölda staða þar sem trallað hefur verið án þess að þess væri nokkru getið í
heimildum.

Mynd 1. Útbreiðsla tralls um og eftir aldamótin 1900.
Hnitin á kortinu eru að hluta til fengin úr spurningalistum þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins,
einna helst spurningalista 42 þar sem spurt var um félagslíf. Ekki var spurt út í trall, þó það hafi
komið fram í nokkrum svörum. Einnig voru við gerð kortsins notuð svör úr rannsóknum Sigríðar
Valgeirsdóttur og Mínervu Jónsdóttur, sem birt voru í bókinni Gömlu dansarnir í tvær aldir. Því til
viðbótar voru notuð viðtöl sem fengin voru frá upptökusafni Ísmús og viðtöl sem höfundur tók
sjálfur. Hægt er að sjá um hvaða sveitir ræðir í viðauka.

22

Guðfinna Þorsteinsdóttir, Völuskjóða: Frásagnaþættir um ýmis efni, Reykjavík: Iðunn, 1957, bls. 126.

23

Hrafnhildur Jónsdóttir, viðtal 15. nóvember 2014. Sjá viðauka 2.
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II. Hverjir trölluðu fyrir dansi?
Trallað var fyrir dansi með tvennum hætti.
Annars vegar var trallað af öllum viðstöddum á viðkomandi samkomum. Í þessum tilfellum
gat komið fyrir að ákveðinn forsöngvari væri til staðar, en hans hlutverk var þá að leiða sönginn
fremur en að tralla einn fyrir dansi.24
Hins vegar voru einstaklingar sem mættu á skemmtanir gagngert til að glæða dansinn lífi og
sjá samkomunni fyrir tónlist. Flestir þessara „trallara“, ef svo má að orði komast, brugðu trallinu
fyrir sig á tyllidögum og til að brjóta upp hverdagsleikann. Svo voru aðrir sem helguðu sig trallinu
og voru þekktir fyrir það. Þeir voru oft förumenn sem öfluðu sér húsaskjóls og matar með ýmsum
skemmtunum, þar á meðal tralli.
Lítið hefur verið skrifað um líf förumanna, en þær frásagnir sem til eru veita okkur innsýn í líf
þeirra og list. Hér verður getið um tvo förumenn sem stunduðu trall en svo virðist sem að þeir báðir
hafi verið vel liðnir af samfélagi sínu, þrátt fyrir flakk og andlega erfiðleika.

II.I Jón Eyjólfsson
Jón Eyjólfsson (1861 - líklega 1907-08)25 var förumaður sem hélt til í Vopnafirði. Hann gegndi
hlutverki sveitapósts, fór um sveitina miðja og kauptúnið og þótti áreiðanlegur í þessu eins og í
mörgu öðru.26 Ungur veiktist hann andlega en slík veikindi voru að öllum líkindum arfgeng og
höfðu plagað foreldra hans.27 Í kjölfarið átti hann erfitt með vinnu og var honum ráðstafað á bæi, en
slíkt mæltist illa fyrir hjá honum. „Það var auðséð á Jóni, að hann var taugabilaður maður og
sálarlega vanheill,“ 28 sagði Guðfinna Þorsteinsdóttir (1891-1972) í frásagnarriti sínu Völuskjóðu.
Oddný Methúsalemsdóttir (1884-1931) frá Bustarfelli sagði: „Jón var lagvissari en allur
almenningur. Lærði hann auðveldlega hvert lag, sem hann heyrði, en tornæmur var hann á málið,
vísurnar við lögin.“29
Jón var reglulegur gestur á heimili Guðfinnu og var þá mikil hátíð hjá heimilismönnum,
sérstaklega þeim yngstu. „Svo dönsuðum við fyrir hann, spiluðum á harmóniku og trölluðum

24

Dýrleif Andrésdóttir, viðtal 15. nóvember 2014. Sjá viðauka 2.

25

Guðfinna Þorsteinsdóttir, Völuskjóða, bls. 117.

26

Sama rit, bls. 123.

27

Sama rit, bls. 122.

28

Sama rit, bls. 122.

29

Sama rit, bls. 121.
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danslög, sem við kunnum mergð af, sungum lög, sem við höfðum mætur á o.fl.“ Þau danslög sem
Jóni voru ókunn lagði hann á minnið, því trölluðu danslögin voru honum einkar hugleikin.30
Fyrr á árum, áður en harmonikur komu verulega til sögunnar, var sótt eftir Jóni Eyjólfssyni, þar
sem ungt fólk kom saman að skemmta sér, til þess að „tralla fyrir dansi“. Var hann þá alltaf
boðinn og velkominn, því öllu var borgið með dansinn, ef Jón var viðstaddur. – Gat hann setið
tímunum saman í einhverju horni og trallað látlaust danslög, því að öll danslög kunni hann, sem
þá voru í umferð. […] Eftir að farið var að spila fyrir dansi, missti Jón þessa atvinnu sína. Að
sönnu var hann ekki „launaður“ fyrir að vaka og remma raustina heilar nætur, sízt með
eftirvinnukaupi – en samt brá honum við umskiptin. Hann fór á mis við glaðværðina, sem lét
hann gleyma eymd sinni og umkomuleysi og gerði hann glaðan eins og saklaust barn í hópi
dansandi unglinga. Þetta var honum mikið tap. Margir skildu þetta, og greiddu fyrir því, að hann
gæti komið á samkomur og horft á dans, bæði í þorpinu og í sveitinni. […] Svo lifði hann á
minningunum lengi á eftir og „valsaði“ sér til dægrastyttingar þess á milli, eins og þegar menn
skipta nú um plötu á grammófóninum sínum eftir vild.31

Ljóst er á frásögn Guðfinnu, að Jón hafði unun af því að gleðja aðra með list sinni sem auk þess
veitti honum fró frá bágum högum sínum og veikindum.

II.II. Gvendur dúllari
Guðmundur Árnason (1833-1913) ólst upp í Tungu í Vestur-Landeyjahreppi hjá Guðmundi
Þorvaldssyni. Þegar Þórarinn Árnason bróðir hans fluttist til Götu í Hrunamannahreppi dvaldi
Guðmundur hjá honum í nokkur ár. „Þar veiktist hann af taugaveiki, er snerist upp í heilabólgu, og
missti [Guðmundur] allt vit um tveggja ára tíma.“ 32 Hann fékk nokkra bót meina sinna en náði sér
þó aldrei að fullu. Guðmundur flakkaði um byggðir landsins en kallaði ferðir sínar ávallt reisur eða
ferðareisur, en slíkt var haft um heldri menn er ferðuðust á þeim tíma.33 Fljótlega á ferðum sínum
tók hann upp á því að dúlla, en dúllið var hans helsta iðja og varð hann kunnur fyrir það.
Þennan söngmáta sagðist Guðmundur hafa fundið upp með því að líkja eftir vatnsgúlgri undir
holbakka, enda var hann einna keimlíkastur slíkum hljómi á að hlýða. Stundum gerði hann
hlustendum nokkra grein fyrir laginu, áður en hann byrjaði að dúlla það, á sömu vísu og
músíkantar vorra tíma eru farnir að gera á síðustu árum við hljómlistarflutning í útvarpinu.
Oftast dúllaði hann sálmalög og einnig nokkuð tón presta. Fyrir þessa frumlegu sönglist hlaut
Guðmundur viðurnefnið dúllari.34

Svo segir Árni Þórarinsson, prófastur og bróðursonur Guðmundar, frá í ævisögu sinni. Árni fer
fögrum orðum um föðurbróður sinn og segir hann: „Guðmundi heppnaðist að auðga hið fábreytta

30

Guðfinna Þorsteinsdóttir, Völuskjóða, bls. 126.

31

Sama rit, bls. 126.

32

Þórbergur Þórðarson, Ævisaga Árna prófasts Þórarinssonar I, Reykjavík: Mál og menning, 1969, bls. 16.

33

Sama rit, bls. 17.

34

Sama rit, bls. 19.
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þjóðlíf þeirrar aldar með nýrri listgrein, sem hann iðkaði um ævi síðan, sér og öðrum til unaðar
…“ 35
Dúllið er raulað lag en Guðmundur lét engin orð fylgja laginu, í stað texta lét hann
tungubroddinn rúlla um efri góminn og framkallaði þannig hin ýmsu hljóð. Hljóðin voru allt frá
lágum rómi til feiknamikils söngs og allt þar á milli.36 Dúllið notaði hann þó ekki aðeins til að
skemmta fólki í reisum sínum, því Guðmundur átti það til að syngja opinberlega, og þá var dúllið í
forgrunni.
Fyrir kom það, að Guðmundur auglýsti dúll sitt sem opinbera skemmtun og fékk þá stundum
húsfylli. Svo var til dæmis, er hann dúllaði í Góðtemplarahúsinu í Keflavík einhverntíma á
árunum 1903 til 1905 og seldi innganginn á 25 aura fyrir fullorðna og 10 aura fyrir börn. Árin
1911 til 1912 hafði hann stundum opinberan dúllsöng í pakkhúsi Jóhanns V. Daníelssonar
kaupmanns á Eyrarbakka og fékk jafnan húsfylli. Inngangurinn kostaði 10 til 15 aura. […]
Einna mestur mun þó vegur Guðmundar hafa orðið, er hann dúllaði fyrir fullum stóra salnum í
Iðnó með sjálfan landshöfðingjann yfir Íslandi hlustandi á innsta bekk.37

Segja má að dúllið sé ein birtingarmynd trallsins, auk þess sem dúllið er textalaus söngur þá kom
fyrir að Guðmundur dúllaði fyrir dansi.
Stundum gerði hann hlustendunum það til lystisemda að dúlla danslög, en æska þorpsins sté
dans undir dúllinu, og þótti það ágæt skemmtun. Oft dúllaði hann „Hjartað af ánægju hlær í
mér“, sem var einn af uppáhaldsvölsum þeirra ára. Stundum átti hann það til að kúvenda allt í
einu yfir í sálmalag í miðjum dansi til þess að minna unga fólkið á, að lífið væri ekki eintómt
hopp og hí. En öðrum stundum kastaði hann sér út í dansiðuna, þótt kominn væri fast að
áttræðu, og þeyttist um pakkhúsgeiminn með einhverja blómarós samkundunnar og dúllaði þá
sem ákafast, meðan hann sté dansinn. 38

Guðmundur er á meðal þekktustu förumanna sem Ísland hefur alið og eru til margar frásagnir af
honum og list hans, þó fæstir lýsi Guðmundi með jafn mikilli væntumþykju og Árni frændi hans.
Dúllið gerði Guðmund að listamanni og mann að meiru. Þó dúllaralistin hafi ekki gert Guðmund
ríkan, þá hagnaðist hann nægilega til að kosta sér, og dúllinu, bautastein sem stendur á leiði hans í
Hlíðarendakirkjugarði. Á honum stendur meðal annars: „Þjóðkunn list, sem þessi gjörði, þar fyrir er
steinninn reistur.“ Verður steinninn til vitnis um manninn og list hans um ókomin ár.39

II.III. Aðrir sem trölluðu fyrir dansi
Hér er nokkurra einstaklinga getið sem trölluðu, eða völsuðu, fyrir dansi. Þeir sem hér er getið
munu hafa trallað endrum og sinnum án þess að hafa beinlínis lagt það fyrir sig. Dæma má af
35

Þórbergur Þórðarson, Ævisaga Árna prófasts Þórarinssonar I, bls. 18.

36

Sama rit, bls. 18.

37

Sama rit, bls. 19-20.

38

Sama rit, bls. 19.

39

Sama rit, bls. 35.
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frásögnum hér að neðan að konur hafi lagt jafn mikla stund á trall og karlar, er því ekki
greinanlegur kynjahalli í þessum tónlistarflutningi eins og annars hefur borið við í íslensku
tónlistarlífi.
Í viðtali Helgu Jóhannsdóttur við Jónas Friðriksson (1896-1983) rifjaði hann upp
dansmenningu liðins tíma: „Það var siður í gamla daga að það var trallað fyrir dansi. Ég man heyrt
þess getið um ball þar sem tvær stúlkur trölluðu, þær voru sérstaklega leiknar í því. Þessi Ingibjörg
Hallgrímsdóttir hafði alveg fljúgandi háa og dillandi rödd og gat trallað. Þetta var músíkin.“ Hann
bætir við að Ingibjörg hafi haft „fiðlurödd“ og að mikill strengjahljómur hafi verið í röddinni. 40
Auðséð er hversu mikið hefur þótt koma til hæfileika Ingibjargar á þessu sviði.
Jón Árni Sigfússon (f. 1929) segir frá Ágústi Sigurgeirssyni (1882-1969) frá Geiteyjarströnd
við Mývatn. Hann mun hafa „valsað undir“ en eins og með marga aðra trallara bættist trallið við
aðrar skyldur bóndans. Jón segir að eitt sinn hafi Ágúst verið „búinn að vera á rjúpnaveiðum eða
ganga á fjöll allan daginn og þurfti þá að fara á samkomur og valsa“.41
Karl (f. 1905) á Fljótsdalshéraði minnist húsfreyjunnar, Vilborgar Jónsdóttur (1865-1931) á
Þorvaldsstöðum. Hún gerði sitt besta við að kenna piltunum sporin með hjálp dætra sinna. „Ég man
að ef ekki var til harmónika, þá trallaði Vilborg.“ 42 Hér er gott dæmi um notkun trallsins utan
hefðbundinnar samkomu, sem hjálpartæki í kennslu dansspora.
Hrafnhildur Jónsdóttir (f. 1929) frá Helgastöðum í Reykjadal segir frá afa sínum Friðriki
Jónssyni (1866-1953) sem var póstur, en hann átti til að tralla fyrir valsi.43 Hún segir einnig frá
konu einni sem heitir Sólborg, hún þótti tralla mjög vel. „Þá bara stóð hún upp á stól og trallaði og
trallaði.“ Greinilegt er að Sólborg var þekkt fyrir list sína, því sungið var í sveitinni: „Sólborg
valsar, valsar alltaf. Fær svo hæsi og leggst í rúmið.“ Friðrik, afi Hrafnhildar, tók við af Sólborgu en
þó aðeins fyrstu æviár Hrafnhildar. Eftir það voru hljóðfæri orðin algeng og þótti trallið orðið
hallærislegt og var jafnvel hlegið að því.44
Finna má fleiri frásgnir af tralli í viðauka ritgerðarinnar.

40

Jónas Friðriksson, viðtal 2. ágúst 1969. Sjá viðauka 2.

41

Jón Árni Sigfússon, viðtal 20. ágúst 2014. Sjá viðauka 2.

42

ÞÞ 8173.

43

Hrafnhildur Jónsdóttir, viðtal 15. nóvember 2014. Sjá viðauka 2.

44

Sama heimild.
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II.IV. Dyntir og tungutak í trallinu
Allur gangur var á því hvernig einstaklingar báru sig í trallinu. Frásagnir lýsa ýmsum tiktúrum í því
samhengi. Sumir sátu út í horni og trölluðu45 , aðrir stóðu upp á stól46 og enn aðrir stóðu upp á
kistu.47 Enginn gekk þó jafn langt og Gvendur dúllari sem bar „sig jafnan þannig að við dúllið, að
hann studdi öðrum olnboganum við fram á borð og hafði einhvern lepp undir honum. Síðan dillaði
hann enda litlafingurs eða vísifingurs í hlustinni á meðan hann dúllaði lagið“.48 Þeir einstaklingar
sem vitað er að hafi trallað einir fyrir dansi eiga það sameiginlegt að hafa verið fyrir utan dansinn,
ekki ósvipað og tónlistarmenn sem spila fyrir dansi í dag.
Af þeim lögum sem varðveist hafa virðist tungutakið vera nokkuð frjálst og hendingum háð
hvaða orð og atkvæði eru sett við nóturnar. Samt sem áður má sjá samheldni, t.d. í söng Kristbjargar
Kristjánsdóttur á laginu Hoppsi. Á upptökunni syngur hún lagið tvisvar sinnum og notar sömu orð í
bæði skiptin.49 Dýrleif Andrésdóttir (f. 1922) sagði frá upplifun sinni af trallinu, en þar var aðeins
eitt textabrot sungið á meðan dansinum stóð: „Lallom, lallom, lari lari lari, lomm.“ 50

45

Þórbergur Þórðarson, Ævisaga Árna Prófasts Þórarinssonar I, bls. 126.

46

Hrafnhildur Jónsdóttir, viðtal 15. nóvember 2014. Sjá viðauka 2.

47

ÞÞ 8483.

48

„Kjörgripur,“ Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn, 2. maí 2013, http://landsbokasafn.is/index.php/news/
522/15/Gvendur-dullari.
49

Kristbjörg Kristjánsdóttir, upptaka 11. júlí 1973. Safnmark SÁM 91/2505 EF.

50

Dýrleif Andrésdóttir, viðtal 15. nóvember 2014.
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III. Trölluðu danslögin
Vefurinn Ísmús51, íslenskur músík- og menningararfur, er í umsjá Tónlistarsafns Íslands og
Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Hann hefur að geyma gríðarstórt upptökusafn og
í því má finna nokkur trölluð lög. Þar af eru upptökur sem geyma þrjú danslög, sem víst er að
trölluð hafi verið undir dansi. Önnur trölluð lög, sem vefurinn hefur að geyma og eru ekki upptalin
hér, hafa átt uppruna í hljóðfæratónlist og trölluð fyrir spyril því sennilega hefur ekkert hljóðfæri
verið tiltækt þegar viðtalið var tekið.
Þó svo að aðeins fá lög hafa varðveist af trallshefðinni, þá segja þau margt um trallið, ef í þau
er rýnt. Hér verður farið yfir þessi þrjú lög og reynt að gera þeim sem best skil. Hafa þau verið rituð
upp þannig að þau haldist eins lík upptökunum og mögulegt var. Nóturnar má finna í viðauka
ritgerðarinnar.

III.I. Hoppsi Stefáns Jónssonar52
Í þessu lagi er stuðst við þrjár hryngerðir: Fjórir fjórðupartar, punkteraður taktur og taktur með
synkóperingu milli annars og þriðja slags. Þessar hryngerðir eru endurteknar og tónefninu breytt
innbyrðis. Skipta má laginu upp í þrjá hluta: A-2 taktar, A'-2 taktar og B-4 taktar, einfalt „barform“.
Lagið hentar vel til söngs þar sem tónsvið þess er innan einnar áttundar og þá gefa fyrrnefndar
hryngerðir laginu skemmtilegan brag. Eins og nafnið gefur til kynna mun lagið hafa verið trallað
við hoppsa, en hoppsi er útfærsla á polka. Dansinn naut mikilla vinsælda á Íslandi en hann þekktist
um allt landið utan Vesturlands og Vestfjarða. 53
Þetta lag trallaði Stefán Jónsson (1844-1936) frá Litla-Hóli í Eyjafirði, en hans er getið af
tveimur heimildarmönnum. Önnur frásögnin er frá Aldísi Einarsdóttur (1884-1991), hún segir að
Stefán hafi komið og trallað fyrir dansi áður en harmónikan kom. 54 Hin frásögnin kemur frá
Kristbjörgu Kristjánsdóttur (1897-1984), sem jafnframt trallaði lagið inn á upptöku. Lagið lærði
Kristbjörg ung að aldri. Hún minnist þess að Stefán hafi haft „feiknamikla“ rödd, en hafi verið lítið
gefinn fyrir að dansa. Er hann var spurður út í það svaraði hann: „Nei, ég dansaði aldrei en ég
trallaði oft fyrir dansinum heilu næturnar.“ Þá hafi ævinlega verið dansað þar til birta tók af degi.55

51

Nálgast má vef Ísmús á http://ismus.is.

52

Safnmark SÁM 91/2505 EF. Sjá ritaðar nótur í viðauka.

53

Sigríður Þóra Valgeirsdóttir, Gömlu dansarnir í tvær aldir, bls. 173.

54

Sama rit, bls. 133.

55

Kristbjörg Kristjánsdóttir, viðtal 11. júlí 1973. Sjá viðauka 2.
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III.II. Danslag Jóns Stefánssonar56
Jón Stefánsson (1880-1971) í Möðrudal var landsþekktur en hann var ekki aðeins stórbóndi heldur
mikill endurreisnarmaður, sem var svo sannarlega margt til lista lagt. Jón stuðlaði að byggingu
Möðrudalskirkju, málaði altaristöfluna og var þar organisti frá 1950 til dauðadags. Margar
hljóðritanir eru til með honum, þar sem hann ýmist segir frá, syngur eða spilar á orgel. Þær gerðu
Torkild Knutsen og Hallfreður Örn Eiríksson árið 1964. Ein upptakan inniheldur trallað danslag.
Jón var jafnvígur á orgel og flautu og má þá draga þá ályktun að fyrst hann trallaði lagið hafi það átt
uppruna í trölluðu danshefðinni. Jón bjó um skeið á Arnórsstöðum í Jökulsárdal og á Rangalóni í
Jökuldalsheiði57, en á Fljótsdalshéraði þekktist að fólk trallaði fyrir dansi.58
Lagið sem Jón trallar er þrískipt. Fyrsti hlutinn er mögulega mars. Hér er hann miðaður við
2/2, sú ályktun er dregin af söng Jóns, aftur á móti gæti 4/4 hentað slíku danslagi betur. Fyrsti
hlutinn byrjar í B-dúr og er lagrænn, en ber samt skýrt hljómaferli. Þá brýtur aukaforhljómurinn í
takti 23 lagið skemmtilega upp og má sjá á honum að við erum komin langt frá kirkjutóntegundum
miðalda og farin að þokast nær danstónlist Evrópu.
Annar hluti lagsins er í 6/8, þó er ekki ósennilegt að lagið sé hraður vals og því skrifaður í 3/4.
Þessi hluti tónflytur lagið í forhljómstóntegundina, F-dúr. Vendihljómurinn kemur fyrir í 46. takti og
er grunnhljómur og í seinna slagi taktsins kemur forhljómur nýju tóntegundarinnar. Í næsta takti
styrkist tónflutningurinn, þar sem grunnhljómur nýju tóntegundarinnar (F-dúr) kemur fyrir auk
forhljóms. Loks endar kaflinn í F-dúr.
Við það hefst þriðji og síðasti kafli lagsins. Sá er einnig í 6/8 og byrjar í nýju tóntegundinni.
Hrynmynstrið sem kemur fyrir í takti 50 er einkennandi fyrir þennan kafla lagsins. Þótt kaflinn byrji
nokkuð hljómrænt verður hljómaferlið óljósara í takti 63 til 65. Þá eru stökkin í töktum 68 og 72
óvenjuleg til söngs þar sem að um litla sjöund að ræða.
Að formi til er lagið ekki ósvipað lagi Jóns Hermannssonar og er því alls ekki ósennilegt að
um annað form dansins lansé að ræða.

56

Safnmark SÁM 84/1 EF. Sjá ritaðar nótur í viðauka.

57

Þórarinn Þórarinsson, „Líf í dúr og moll,“ Íslendingaþættir Tímans, 24, nóvember 1971, bls. 3.

58

ÞÞ 8173.
15

III.III. Skagfirskur lansér 59
Þetta lag trallaði Jón Hermannsson (1894-1991) inn á upptöku. Lagið lærði hann af systrum í
Skagafirði, en við þetta lag mun hafa verið dansað þar nyrðra. Lagið kallar hann lansér. Í viðtalinu
bætir Jón því við að trallinu hafi ekki fylgt neinar vísur, lögin hafi einfaldlega verið trölluð. 60
Lansér, eða les lanciérs, er evrópskur dans sem naut mikilla vinsælda, meðal annars á Íslandi.
Þetta lag á uppruna sinn í hljóðfæratónlist sem fylgdi dansinum til landsins. Ef nóturnar, sem
ritaðar voru upp eftir upptöku Jóns Hermannssonar, eru bornar saman við t.d. útsetningu Camille
Schubert61 (1810-1889) má sjá að um sömu lög er að ræða. Laglínan í útsetningu Camille Schubert
er sú sama og í öðrum útgáfum lagsins og má leiða að því líkum að um upprunalega laglínu sé að
ræða. Merkilegt er hversu mikil líkindi eru á lögunum, þegar hugsað er til þess að lögin hafi borist
meðal manna í munnlegri geymd í tugi ára.
Hér er á ferð gott dæmi um trall-hefðina. Lagið á sér skýran uppruna í evrópskri tónlist og
frásögn Jóns tekur af allan vafa um að lagið hafi verið trallað fyrir dansi. Einnig er hægt að rekja
það á tiltekið landsvæði, í þessu tilfelli í Skagafjörðinn.

Lokaorð
Hér með lýkur frásögn af tónlist sem horfið hefur úr menningu okkar Íslendinga. Líklega eru fáir
sem sakna þessarar tilteknu greinar tónlistarinnar, en segja má að trallið sé táknmynd þess hversu
hverful menning okkar er. Á tæpri öld hefur nánast öll vitneskja um þessa hefð horfið úr
þjóðarvitund okkar, ásamt flestum þeim lögum sem trölluð voru. Væntanlega hefðu íslensku
þjóðlögin hlotið sömu örlög, ef ekki hefði verið fyrir þjóðlagasöfnun sr. Bjarna Þorsteinssonar, Jóns
Leifs og fleiri manna.
Trallið er nefnilega ekki bara skrítinn söngur sunginn af förumönnum og bændum, heldur var
það partur af skemmtanalífi þjóðar, sem átti litlu meira en fögur fjöll og fornar sögur. Trallið
endurspeglar útsjónarsemi fólks sem bjó við þröngan kost en lagði mikið upp úr því að njóta
samvista við samferðafólk sitt og gera sér glaðan dag, jafnvel þegar nætur voru langar og örbirgðin
mikil.

59

Safnmark SÁM 91/2515 EF. Sjá ritaðar nótur í viðauka.

60

Jón Hermannsson, viðtal 8. febrúar 1975. Sjá viðauka 2.

61

Sjá nótur í viðauka 1.
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Höfundur ókunnur, Danslag, uppskrift: Þorvaldur Örn Davíðsson, hljóðritað 1964, SÁM 84/1 EF.
Höfundur ókunnur, Skagfirskur lansér: 1. La dorset, uppskrift: Þorvaldur Örn Davíðsson, hljóðritað
1975, SÁM 91/2515 EF.
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Höfundur ókunnur, Les lanciérs, útsetning: Camille Schubert. Mainz: B. Schott's Söhne.
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Mynd
Mynd 1 var unnin af Þorvaldi Erni Davíðssyni úr eftirfarandi heimildum:
Blöndudalur: ÞÞ 8836 kona f. 1908.
Einholt: ÞÞ 8757 kona f. 1923. Gunnar Benediktsson, Í flaumi lífsins fljóta, bls. 102.
Eyrarbakki: Sigríður Þóra Valgeirsdóttir. Gömlu dansarnir í tvær aldir, bls. 104.
Fljótstunga: Gyða Bergþórsdóttir, viðtal 22. september 2013.
Fremstafell í Ljósavatnssókn: Páll Helgi Jónsson, viðtal 14. júlí 1969.
Grímsey: Sigríður Þóra Valgeirsdóttir. Gömlu dansarnir í tvær aldir, bls. 189.
Grjótnes - Presthólahreppur: ÞÞ 6201 karl. f. 1910.
Hafnarfjörður: Sigríður Þóra Valgeirsdóttir. Gömlu dansarnir í tvær aldir, bls. 54.
Hallgilsstaðir: Dýrleif Andrésdóttur, viðtal 15. nóvember 2014.
Haukadalur: Sigríður Þóra Valgeirsdóttir. Gömlu dansarnir í tvær aldir, bls. 102.
Helgastaðir í Reykjadal: Hrafnhildur Jónsdóttir, viðtal 15. nóvember 2014.
Hnappavellir: ÞÞ 8751 karl f. 1918.
Hof í Öræfasveit: Sigríður Þóra Valgeirsdóttir. Gömlu dansarnir í tvær aldir, bls. 144.
Hæli: ÞÞ 5022 kona f. 1908.
Hörgárdalur: ÞÞ 4992 karl f. 1888.
Kálfafellsstaður: ÞÞ 8483 kona f. 1896.
Kirkjuból í Bjarnardal: ÞÞ 5569 kona f. 1908.
Kolmúli í Reyðarfirði: Guðjón Daníelsson, viðtal 17. nóvember 2014.
Króksfjarðarnes: ÞÞ 5251 kona f. 1902.
Laxfoss - Stafholtssókn: ÞÞ 5237 f. 1896.
Mývatnssveit: Jón Árni Sigfússon, viðtal 20. ágúst 2014.
Möðrudalur: Jón Stefánsson. Safnmark SÁM 84/1 EF.
Ormarslón: Vigdís Sigurðardóttir, viðtal 14. nóvember 2014.
Reykholt: ÞÞ 4986 karl f. 1893.
Skagafjörður: Jón Hermannsson, viðtal 8. febrúar 1975.
Skeggjastaðahreppur: ÞÞ 5030 kona f. 1898.
Stafafell: ÞÞ 5094 karl f. 1903.
Stokkahlaðir: Sigríður Þóra Valgeirsdóttir. Gömlu dansarnir í tvær aldir, bls. 133.
Vopnafjörður: Guðfinna Þorsteinsdóttir, Völuskjóða, bls. 126.
Ytri Torfustaðahreppur: ÞÞ 7932 karl f. 1905.
Þorvaldsstaðir í Þingmúlasókn: ÞÞ 8173 karl f. 1905.
Þórisdalur: Sigríður Þóra Valgeirsdóttir. Gömlu dansarnir í tvær aldir, bls. 140.
Þórshöfn: Sigríður Þóra Valgeirsdóttir. Gömlu dansarnir í tvær aldir, bls. 133.
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Viðauki 1
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Viðauki 2
Viðtöl:
Álfdís Sigurgeirsdóttir
Dýrleif Andrésdóttir
Fanney Sigtryggsdóttir og Páll H. Jónsson
Guðfinna Þorsteinsdóttir
Guðjón Daníelsson
Hrafnhildur Jónsdóttir
Jón Árni Sigfússon
Jón Hermannsson
Jónas Friðriksson
Kristbjörg Kristjánsdóttir
Snæbjörn Pétursson
Vigdís Sigurðardóttir
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Heimildarmaður: Álfdís Sigurgeirsdóttir (f. 1925)
Spyrill: Þorvaldur Örn Davíðsson
Viðtal tekið 3. nóvember 2014.
Hvar ert þú fædd og uppalin?
Ég er fædd á Skinnastað í Norður-Þingeyjarsýslu og skýrð þar í kirkjunni. En svo fór pabbi, sem var
fenginn norður því hann var búinn að læra að standa fyrir húsbyggingu. Þar tók hann saman við
mömmu og þegar verkefnin voru búin við byggingarnar þá fórum við til Húsavíkur og þar byggði
hann okkur hús. Stína systir er fædd þar.
Hvenær fluttust þið í Mývatnssveit?
Þarna vorum við komin í hús og svo eignaðist mamma Þorstein bróðir og þegar hann er nýfæddur er
hún orðin helsjúk af krabba fer til Akureyrar og þá fer pabbi bara heim til sín á Geiteyjarströnd með
börnin en mamma tók unga barnið, Þorstein, og ól hann upp. Sigtryggur í Syðri-Neslöndum var
hálfbróðir pabba og ég fór þangað alflutt. Ég hef verið svona sex ára.
Hvernig var að alast upp þar?
Það var ágætt. Ég hef alltaf verið svo ánægð með að vinna og ég var ekki hvött til að vinna, það var
heldur reynt að halda aftur að mér. Þegar við vorum að bera saman tað í hlaða úti þá var það látið
standa lengi úti áður en það var sett á haustin inn í bæ, því það var eldað við það.
Hvernig var samgangur milli bæjanna?
Hann var afskaplega góður milli Neslanda bæjanna því þetta var allt náskylt og bara milli allra í
sveitinni.
Var meiri samgangur yfir veturinn eftir að vatnið fraus?
Nei, fólk hafði engan tíma yfir sumarið. Það var ekki fyrr en eftir Slægjufundinn að fólk fór að hafa
tíma. Þá var allt heyjað. Piltarnir slógu með orfi og ljá og við rökuðum í drýli og föngusátur og þetta
var þurrkað og ef að loksins kom nú sól vildi fóstri minn snúa flekkjunum með hrífu tvisvar þrisvar
yfir daginn og láta það þurrkast sem best. Annars gat myglað og farið illa með skepnurnar.
En skemmtanahald á þessum tíma?
Ja, það var reynt að hafa sunnudag. Ef það var búið að vera lengi óþurrkur, og kom svo þurrkur á
sunnudag þá urðum við að vinna þá. En væri ekki þurrkur, bara gott veður, þá fórum við krakkarnir
bara eitthvað í gönguferð. Iðulega bara vestur á Belgjarfjalli, ég tala nú ekki um þegar það voru
komin ber, að tína ber á Belgjarfjalli og fara upp á Belgjarfjall um leið. Og það voru þá við
heimakrakkarnir, Reynir og Tryggvi, bræðurnir. Tómas og Gunna, Gunna var dóttir Sigtryggs
fóstra, og ég. Og svo voru alltaf að minnsta kosti fjögur aðkomubörn að sumrin. Erla og Friðgeir úr
Reykjavík hjá Tómasarfjölskyldu. Og hjá okkur alltaf ein tvö, já það þótti bara svo heilbrigt að
krakkarnir kynntust sveitastörfunum og svo var þegar þau komu fyrst systkinin til Tómasar þá var
setuliðið að koma. Þau voru alltaf hjá Brúarlandi á sumrin en það þótti ekki rogandi og þau voru
send norður í Mývatnssveit.
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En þegar fólk vildi koma saman og dansa?
Það var ekki fyrr en um veturna, á haustin, þegar haustverkin voru búin. Það þótti svo nauðsynlegt í
heimahúsum. Jón frændi átti munnhörpu og spilaði svo oft á munnhörpuna fyrir okkar. Okkur var
kennt að dansa því það var talið svo nauðsynlegt til þess að við kynnum það þegar það var
samkoma og gætum þá tekið þátt í því eins og aðrir.
Þú minnist á munnhörpuna, hvaða fleiri hljóðfæri manstu eftir?
Fyrst var nú bara hárgreiða. Það er býsna hægt að spila á hárgreiðu. Svo var það munnharpan og svo
var það harmónikan. Og svo fiðla. Á gamlárskvöld komum við fólkið saman í Ytri-Neslöndum og
Hjálmar í Brekku kom og hann spilaði fyrir okkur. Það var nátúrlega drukkið kaffi og trallað saman.
Hann spilaði fyrir okkur á fiðluna og við dönsuðum og farið í leiki. Það var nú alveg skínandi.
En manstu eftir að hafa heyrt um að tralla fyrir dansi?
Já en það var svo erfitt að dansa og tralla. Líka að ef það var, þó ekki nema, hárgreiða þá var það
betra.
Var þá erfitt að dansa við trallið?
Já, það er svolítið erfitt að tralla lag og dansa um leið.
Trallaði þá allur skarinn?
Já, já, bara allir. Það var oft komið saman í Ytri-Neslöndum og Syðri-Neslöndum og svo á Strönd
[Geiteyjarströnd] því þar var loft og mikið pláss þar upp á háalofti. Og þar spiluðu þeir á
munnhörpu, bæði Helgi á Strönd og Jón úr Suður-Neslöndum. Og þar var nefnilega fjögur bú á
Strönd. Svo fólkið var margt.
Manstu hvernig lög fólkið trallaði saman þegar það trallaði?
Nei, ég held að það hafi verið þessi venjulegu gömlu heimadanslög. Þau voru mörg.
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Heimildarmaður: Dýrleif Andrésdóttir (f. 1922)
Spyrill: Þorvaldur Örn Davíðsson
Viðtal tekið: 15. nóvember 2014
Ég fæddist í Þórshöfn á Langanesi, haustið 1922 áttunda nóvember. Þá missti ég móður mína á
jólunum þegar ég var fimm ára gömul. Og þá fór ég til elskulegra fósturforeldra er voru systradætur
mamma mín og fósturmóðir mín og þau áttu ekkert barn þau hjón. Guðmundur Björnsson og
Margrét Halldórsdóttir, betri foreldra gátum við ekki fengið. Við vorum tvær systur og áttum sama
afmælisdag, hún var bara þremur árum yngri. Þarna átti ég heima þessi fyrstu fimm ár, svo fluttist
ég til Akureyrar, þá bjuggu fósturforeldrar mínir þar. Svo fluttum við aftur norður á Langanes því
hann átti jörðina Hallgilsstaðir. Þangað fluttum við 1930, og þar ólst ég upp. Þar átti ég mína æsku.
Þú sagðir að þú hafðir munað eftir því að það hafi verið trallað?
Já, amma hún fór út, hafði þann sið að sumardaginn fyrsta var alltaf hátíðisdagur í sveitinni. Þá var
farið út á tún, þó það væri snjór, ég man nú reyndar ekki að það væri snjór þarna samt. Og þá var
sungið: Lallom lallom lari lari lari lomm. Þetta var textinn en ég treysti mér ekki að fara með lagið.
Mér finnst að við höfum dansað svipað og Tunnan valt og úr henni allt.
Var sá lagstúfurinn?
Mér finnst það hafa verið svipað, en ég var bara fimm ára þarna.
Þið dönsuðuð við þetta úti á enginu?
Já, við héldumst í hendur í stóran hring. Það var margt fólk og þetta var sungið og dansað. Svo var
náttúrulega góður matur þennan dag og mér fannst þetta óskaplega skemmtilegt.
Amma þín stýrði þá dansinum?
Já, já, það gerði hún.
Allir tóku undir sönginn?
Já, já. Þetta var stór hópur, heimilisfólkið.
En þetta var ömmusystir þín, var það ekki?
Já, þetta var ömmusystir mín. Amma mín hét Vigdís sem var blóðamma mín en hin hét Dýrleif
Kristjánsdóttir, ég ber nafn hennar. Dóttir Kristjáns Þorgrímssonar.
Manstu eftir að það hafi verið trallað við önnur tækifæri?
Það var nú fósturmóðir mín, hún átti einfalda harmóniku. Það var alltaf sungið mikið og kveðið
mikið. Þau voru bæði hagmælt, fósturforeldrar mínir, og það voru margar vísur sungnar. Það var
alltaf söngur í sveitinni.
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En þessi skemmtun á sumardaginn fyrsta, þau hafa þá hætt að tralla eitthvað um 1930?
Nei ég man ekki eftir neinu svoleiðis þá. Bara þetta vor sem ég var hjá ömmu. Það var bara góður
matur og við fórum stundum í leiki.
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Heimildarmenn: Fanney Sigtryggsdóttir (1911-2001) og Páll H. Jónsson (1908-1990)
Spyrill / hljóðritari: Helga Jóhannsdóttir
Viðtal tekið á Laugum þann 14. júlí 1969. Safnmark SÁM 85/161 EF.
Mig langaði svo að þið segðuð aðeins frá því þegar að verið var að dansa eftir þessum lögum
þá var sungið.
PHJ: Já þá var sungið, þá sungu menn gjarnan, ekki kannski alltaf og ekki allir en það var mikið
sungið. Þegar ég var drengur og fram á unglingsár þá var hér spilað fyrir dansi á þrjú hljóðfæri og
stöku sinnum á öll saman, það var á fiðlu og harmóniku og svo orgel altsvo harmóníum og það kom
fyrir að spilað var á þó öll saman en oftar var spilað annaðhvort á fiðluna og harmónikuna saman
eða orgelið og fiðlu saman. Þá þessi lög og ýmis önnur og þá gjarnan sungið með.
Já, þekktirðu nokkuð að það væri dansað eingöngu eftir söng?
PHJ: Ég man nú ekki eftir því, og þó, það var nú ákaflega algengt að það var aðeins einn sem
spilaði fyrir dansi alla nóttina og fyrir kom að hann var feginn að hvíla sig augnablik en þeir sem
dönsuðu máttu ekki vera að því og sungu því bara á meðan hinn hvíldi sig augnablik, ég man eftir
því.
Þú manst ekki eftir því að það hafi komið fyrir að það hafi verið trallað fyrir dansi?
PHJ: Jú, jú, í því tilfelli þegar að af einhverjum ástæðum að hljóðfæraleikarinn var ekki við, en ég
þekkti það ekki að það væri gert heila nótt. Fyrir kom að spilað var á munnhörpu fyrir dansi og einu
balli man ég eftir þar sem að við vorum tveir félagar um fermingaraldur sem spiluðu, annar á
munnhörpu og hinn á mjög, mjög lélegt orgel. Ég man það um morguninn, það var dansað alla
nóttina, þá var farið að blæða úr vörum munnhörpuleikarans og orgelið var mjög lélegt og ákaflega
erfitt að spila á það og þegar ég var búinn að sofa vel heima daginn eftir og fór að klæða mig þá átti
ég mjög bágt með að hneppa tölunum á skyrtunni minni því ég var svo sár á gómunum, en þá hygg
ég að við höfðum spilað fyrir dönsum um nóttina ekki minna en sex klukkutíma minnsta kosti, þó
ég muni það ekki fyrir víst.
Þar sem ég spurði áðan að það hafi verið trallað, var það þá einhver einn sem trallaði eða…?
PHJ: Nei.
Bara hópur?
PHJ: Já, hópur.
Þú þekktir ekki hitt að einhver einn væri fenginn til þess…?
PHJ: Nei, það þekkti ég ekki.
Fanney, þú sagðist muna eftir enn einu hljóðfæri þegar þurfti að hvíla spilarann.
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FS: Já þá var stundum tekin hárgreiða og einn spilaði á hárgreiðu og aðrir sungu þá með því ekki
mátti stoppa dansinn.
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Heimildarmaður: Guðfinna Þorsteinsdóttir (1891-1972)
Spyrlar / hljóðritarar: Jón Samsonarson og Helga Jóhannsdóttir
Viðtal tekið í Kópavogi í ágústmánuði 1965. Safnmark SÁM 92/3223 EF.
Guðfinna syngur lagið Lambið mitt góða ljómandi ertu; Leiðast mér dagar, leiðast mér nætur.
Já, við hvernig dansa var þetta nú helst?
Þetta er nú valstaktur.
Sunguð þið undir sjálf þegar þið voruð að dansa?
Ja, það var nú stundum. Þegar ég var krakki þá var venjulega einhver með harmóniku. En heima
fyrir sungum við nú bara. Og svo var nú hérna karl sem skrifað var um, Jón Eyjólfsson, hann gekk á
milli og trallaði á böllum fyrir dansi.
Nú já, söng hann ekki?
Jú, hann svona trallaði með ósköp veikri rödd.
Það hefur þótt gott að hafa hann.
Já, já, hann trallaði og trallaði og kunni mikið af danslögum.
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Heimildarmaður: Guðjón Daníelsson (f. 1913)
Spyrill: Þorvaldur Örn Davíðsson
Viðtal tekið 17. nóvember 2014.
Ég fæddist 1913, þá kom ég í heiminn. Ég fæddist á Kolmúla við Reyðarfjörð.
Þú manst eftir því að trallað var fyrir dansi?
Já, já, já. Og spilað á hárgreiðu.
Þú hefur sjálfur tekið þátt í slíkum dansi?
Já, já. Maður gerði það.
Og jafnvel trallað sjálfur fyrir dansi?
Já, við trölluðum.
Trallaðir þú þá einn eða voru allir sem trölluðu?
Það voru flestir sem voru í dansinum sem trölluðu.
Segðu mér, hvernig lög voruð þið að tralla?
Það voru náttúrulega ýmiskonar lög.
Á hvaða árum trölluðuð þið?
Ja, ég er nú fæddur 1913 og það var trallað fram eftir árum, þegar maður var léttur í lund.
Manstu hvenær þessi hefð hafi lagst af?
Það eru einhver ár síðan. Svo var spilað á munnhörpu og harmóniku og allskonar hljóðfæri. Svo var
spilað á hárgreiðu, ég man eftir því þegar það var spilað á hárgreiðu.
Manstu til þess að það hafi verið trallað þegar þú hefur verið kominn á fullorðinsár?
Já, þegar ég var kominn á fullorðinsár.
Á þrítugsaldurinn?
Já, sjálfsagt passar það.
Þið hafið trallað þessa gömlu dansa, vals og ræl?
Já, og vínarkruss. Það voru allskonar dansar. Og mazúrka.
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Var þá trallað á samkomum í Reyðarfirði?
Þetta var heima á bænum, og á samkomum. Svo var dansaður vangadans.
Trallaði fólkið meðan það vangaði?
Stelpunum líkaði þegar við vönguðum þær. Þá trallaði það á meðan. Allir léttir í lund.
Ég held að það sé búið að vera, að tralla fyrir dansi. Ég veit ekki til þess að minnsta kosti.
Heldurðu að þetta hafi hætt um það leyti að harmónikan hafi komið austur?
Harmónikan var búin að vera lengi. Konan mín spilaði bæði á harmóniku og orgel og það var nóg af
hljómlist.
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Heimildarmaður: Hrafnhildur Jónsdóttir (f. 1920)
Spyrill: Þorvaldur Örn Davíðsson
Viðtal tekið 15. nóvember 2014
Ég er fædd og uppalin á Helgastöðum í Reykjadal 1920.
Þú sagðist kannast við að það væri trallað fyrir dansi þarna í Reykjadal.
Já, já. Afi minn var þarna á Helgastöðum, Friðrik Jónsson (1866-1953), hann var póstur.
Hvers son var Friðrik afi þinn?
Hann trallaði fyrir valsi en Sólborg hafði gert þetta á undan honum. Það var verið að segja mér frá
þessu.
Hver var þessi Sólborg?
Hún hét Sólborg og þótti svo góð að tralla fyrir dansi. Það voru engin hljóðfæri.
Var þá trallað á samkomum?
Já, já. Þá bara stóð hún upp á stól og trallaði og trallaði.
Gerði afi þinn það líka?
Já, já. Hann tók við af Sólborgu eitthvað. Þegar ég var orðin eldri voru komin orgel á bæina. Þegar
ég var innan við tíu ára og pabbi minn var organisti.
Þannig að þú manst eftir að það hafi verið trallað þar til þú varst tíu ára gömul?
Já.
Hvaða dansa dansaði fólk við trallið?
Það var bara polka, ræll og vals.
Þetta var kallað að valsa?
Já, hún Sólborg valsaði fyrir dansi. Svo var sungið um hana: Sólborg valsar, valsar alltaf. Fær svo
hæsi og leggst í rúmmið.
Veistu til þess að afi þinn hafi farið í aðrar sveitir til að valsa?
Jú, hann gerði það þegar ég var stelpa. Það hefur þá verið síðasta sort. Ég man að hann fór í
Þinghúsið í Reykjadalnum til að valsa.
Þetta gerði hann vegna skorts á hljóðfærum?
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Það voru engin hljóðfæri þarna. Pabbi fékk svo orgel og spilaði í kirkjunum.
Þú manst ekki eftir því að það hafi valsað eftir að hljóðfærin komu?
Nei alls ekki, það var hlegið að þessu, að valsa, ef talað var um það. Menn höfðu alltaf eitthvað lag
á að leika sér þegar það var ekkert útvarp eða sjónvarp. Boltaleikir og allt mögulegt. Snjókast.
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Heimildarmaður: Jón Árni Sigfússon (f. 1929)
Spyrill: Þorvaldur Örn Davíðsson
Viðtal tekið í Víkurnesi, Mývatnssveit 20. ágúst 2014.
Mig langaði til að forvitnast hvernig skemmtanahaldi var háttað þegar þú varst að alast upp
hér í Mývatnssveit.
Ja, það voru náttúrlega ungmennafélagsfundirnir sem voru með reglulegar skemmtanir allan
veturinn og fundi einu sinni á mánuði yfir vetrarmánuðina, svo var vorsamkoma hér. Þetta byggðist
upp á ræðum, söng og dansi. Þegar að ég kem í ungmennafélagið, það gengu allir í
ungmennafélagið fjórtán ára, þá var farið tvisvar minnsta kosti út á gólf, stóðu þar, og sungu
fjórraddað og þannig lærði maður. Ég söng bassa, fór upp að bassanum og lærði af þeim sem þar
voru fyrir, reyndar var bassinn ekki alltaf réttur en það gerði ekkert til. Svona voru þessi
skemmtanahöld.
Af því að við vorum aðeins búnir að minnast um hljóðfæri og eftir hverju var dansað, þá var það
þannig, fyrir mína tíð að það var trallað fyrir dansi. Ágúst Sigurgeirsson á Geiteyjarströnd sagði mér
það að hann hafði oft Valsað undir, hann kallaði það, að Valsa. Þetta var gert en svo voru eflaust
fiðlur, hér voru fleiri sem spiluðu á fiðlur, það var sérstakt. Hér var maður sem hét Jón í Vogum og
átti hér heima og hann var listamaður, ekki bóndi. Ég vil líkja honum við Bárð í Höfða sem var
listamaður en lítill bóndi og ég held að það hafi verið það sama með þennan Voga-Jón sem var
merkur maður. Hann fór til Danmerkur til að læra trésmíði og kom með trésmíðaáhöld sem ekki
voru til hér á Íslandi. Hann fer að spila á fiðlu út í Danmörku og þegar hann kemur hingað fer hann
að kenna á fiðlu. Þetta var einstakt með þetta sveitafélag að hér voru margir sem spiluðu á fiðlur.
Einn sá merkasti sem hann kenndi gekk alltaf undir nafninu Arngrímur Lærði. Ég man eftir því að
þetta er um 1936-7 þá var hér hópur af Austfirðingum sem var að leggja veg hér. Þá var í húsinu
sem ég fæddist í hérna heima þar sem voru tvær hæðir og ris og ekkert búið að þilja í sundur í
risinu, semsagt einn salur, og þar var dansað. Ég man eftir þremur böllum sem voru þar en á fyrsta
ballinu þá spilaði einn á munnhörpu, hann var einn Austfirðingurinn, sá hafði viðurnefnið keisarinn.
Þetta er skömmu áður en flokkurinn hættir hér að vinna. Síðan, seinna um haustið, kemur Valgeir
Illugason frændi minn í Reykjahlíð með sína munnhörpu og hann spilar á munnhörpu þarna. Svo
um jólin var það svoleiðis að fólkið hérna í Reykjahlíð og Vogum skemmtu sér saman, þau komu
saman sitt á hvað, í Vogum önnur jólin og Reykjahlíð hin. Þar var margt sér til gamans gert og svo
dansað en þar hafa verið eitthvað fleiri og meira um að vera því það er farið með orgelið hans pabba
upp á loftið og spila þeir á fiðlu Sigurður Jóhannesson á Strönd og Jóhannes á Grímsstöðum og mér
finnst hvort Hjálmar á Brekku hafi verið með, og pabbi svo á orgelið. Ég held að þá hafi
harmónikan ekki verið komin hér í sveit, það hafi ekki verið nema um 1940 sem að Jón
Sigurgeirsson á Helluvaði kaupir harmónikku og þá spilaði hann hér á ungmennafélagsfundum.
Síðan tók Arinbjörn Hjálmarsson í Brekku, hann fékk sér harmónikku og spilaði á
ungmennafélagsfundum og soddan. Og svo Ívar Stefánsson í Haganesi og rétt á eftir kem ég og
byrja að spila fimmtán ára og spilaði í ansi mörg ár. Það var bara einn sem spilaði á harmónikku
þegar hún kom, sá sem spilaði á harmónikkuna og enginn annar, og ekkert rafmagn - því betur.
Fyrst þú talar um Valsara, manstu einhverjar sögur af þeim?
Hann Gústi á Strönd var að segja okkur þetta, þá var hann búinn að vera á rjúpnaveiðum eða ganga
á fjöll allan daginn og þurfti þá að fara á samkomur og Valsa.
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Fólk hefur sungið saman á samkomum við dansinn?
Þetta var mjög sérstakt hvað var sungið mikið hérna. Pabbi stofnar kirkjukór á haustdögum 1908 og
það er stuttu seinna sem er stofnaður kirkjukór á Skútustöðum og þar er alltaf sungið fjórraddað. Ég
held að það sé sérstakt hérna í Mývatnssveit og Reykjadal hversu mikið var sungið fjórraddað.
Enda hafði fólk lært það snemma í ungmennafélögunum…
Akkúrat.
Hvaða ungmennafélög voru hérna á svæðinu?
Það var Mývetningur og heitir og Ungmennafélag Reykdæla. Það var mjög gaman að spila á
þessum böllum. Ég spilaði á fyrsta Þorrablóti sem var á Húsavík. Það var á föstudagsfundi, ég var
þá í Reykjadal, þetta var í ársbyrjun 1952 og það var eftirminnilegt. Ég var bara einn að spila þarna.
Kvöldið eftir var skógarræktarsamkoma, ég spilaði þar og sunnudagskvöldið var ég kominn fram í
Reykjadal og spilaði á Hjónaballi og þar hætti ég að spila klukkan fimm. Það var mjög normalt að
böllin sem voru á sumrin þá byrjaði maður að spila hálf tíu til tíu og fimm var mjög normalt að
hætta. Það var oft einhver sem gat spilað á harmónikku og spilaði fjögur, fimm lög meðan maður
skrapp frá. Annars spilaði maður allt kvöldið.
Það er ansi mikið úthald.
Já, já. Ég held að það sé mikil eftirsjá í þessu fyrir unga fólkið í dag.
Hvaða lög voru sungin í ungmennafélögum?
Það var auðvitað Vel er mætt til vinafundar og Litla Stína. Síðan mörg lög, Hvað er svo glatt og
Lárulagið. Náttúrulega þegar vorið kom þá Vorið er komið, árstíðabundin lög.
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Heimildarmaður: Jón Hermannsson (1894-1991)
Spyrlar / hljóðritarar: Hreinn Steingrímsson og Njáll Sigurðsson
Viðtal tekið á Sogavegi, Reykjavík 08. febrúar 1975. Safnmark SÁM 91/2515 EF.
Og þú segist hafa lært þessi lög af systrum úr Skagafirði?
Ég lærði af þeim Guðnýju, hún er nú lifandi enn þá, og Jónínu Sveinsdóttir móður hans Ingimars.
Ingimars…?
Þarna sem ég var að benda þér á áðan. Þetta var áður en hann fæddist.
Og veistu hvaðan þær höfðu þetta?
Þetta var dansað þarna í Skagafirðinum, þær lærðu þetta þar.
Og þetta var kallað?
Þetta var kallað lansér.
Og aldrei spilað á hljóðfæri bara sungið, og allur skarinn söng?
Já. Það voru engar sérstakar vísur, ekki man ég eftir því, bara trallað.
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Heimildarmaður: Jónas Friðriksson (1896-1983)
Spyrlar / hljóðritarar: Jón Samsonarson og Helga Jóhannsdóttir
Viðtal tekið á Helgastöðum, Reykjadal 02. ágúst 1969. Safnmark SÁM 85/171 EF.
Síðan minntist þú á áðan eitthvað lag sem Imba trallaði svo oft. Trallaði hún fyrir dansi?
Það var siður í gamla daga að það var trallað fyrir dansi. Ég man heyrt þess getið um ball þar sem
tvær stúlkur trölluðu, þær voru sérstaklega leiknar í því. Þessi Ingibjörg Hallgrímsdóttir hafði alveg
fljúgandi háa og dillandi rödd og gat trallað. Þetta var músíkin.
Trallaði hún þá einsömul?
Já, já, hún trallaði einsömul.
Þú sagðir að hún hafði haft reglulega fiðlurödd, hvað meinið þið með því?
Hún hafði fiðlurödd, það var svo mikill strengjahljómur hjá henni.
Svo það hefur átt vel við dansinn?
Já, maður gerði sér alltaf gott hér í daga, bara að hafa eitthvað, einhvern takt og einhverja hljóma.
Var ekki líka dansaður mazúrki?
Jú, jú, það var dansað mikið mazúrka í þá daga. Hann var ýmist kallað masúrka eða masúrki.
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Heimildarmaður: Kristbjörg Kristjánsdóttir (1897-1984)
Spyrill / hljóðritari: Njáll Sigurðsson
Viðtal tekið á Höskuldsstöðum, Eyjafjarðarsveit 11. júlí 1973. Safnmark SÁM 91/2505 EF.
Stefán Jónsson [á Litla-Hóli] þessi hann…
Hann dansaði aldrei og var spurður að því hvort hann hafði ekki dansað í gamladaga. „Nei, ég
dansaði aldrei en ég trallaði oft fyrir dansinum heilu næturnar.“ Þá var enginn til að spila og hann
trallaði, hann hafði feiknarmikla rödd. Og hann trallaði heilu næturnar því það var ævinlega dansað
í gamladaga þangað til að birtu bar að morgnanna. Það var ekkert annað.
Manstu eitthvað af þessum lögum hans?
Ég kann aðeins eitt lag, það er Hoppsi.
- Kristbjörg syngur Hoppsa tvisvar. Ég lærði þetta bara þegar ég var smákrakki.
Hvenær heldurðu að hann hafi verið uppi þessi maður [Stefán Jónsson á Litla-Hóli]?
Ja, það eru ekki ákaflega mörg ár síðan hann dó, það væri sjálfsagt hægt að finna það.
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Heimildarmaður: Snæbjörn Pétursson (f. 1928)
Spyrill: Þorvaldur Örn Davíðsson
Viðtal tekið í Reynihlíð, Mývatnssveit 20. ágúst 2014.
Mig langar til þess að spyrja þig fyrst, hvernig var skemmtanahaldinu háttað þegar þú varst
að alast upp hér í Mývatnssveit?
Það var nú þannig að hér var starfandi ungmennafélag sem gjarnan hélt fundi svona mánaðarlega og
svo voru haldin hér Þorrablót, en þau komu nú reyndar seinna. Saga þeirra er nú sér kapítuli, við
skulum ekkert fara út í það. En þetta voru nú sem sagt helstu skemmtanirnar og hér voru nú haldin
böll hér í Reykjahlíð í gamla bænum sem við könnumst nú við af gamalli reynslu. Þar voru stærri
stofur en annars staðar í sveitinni og þar voru haldin böll.
Hvernig var þeim háttað?
Þeim var háttað þannig að þetta voru boðsböll þannig að þá var bara boðið því fólki sem myndi
dansa, það var ekkert verið að bjóða hinum. Ég man eftir svona balli, ég sofnaði að vísu um fimm
leytið en þá voru veitingar. Þetta var að vetrarlagi og þá var búinn til ís og hann var frystur í
snjónum með salti og ég ætlaði vaka og heldur betur fá ísinn en ég var sofnaður áður en að hann
kom.
Hefur þá fólkið dansað fram á nótt?
Fram á morgun! Ég á hérna einhvers staðar lýsingu á svona dansleik sem ég gæti lofað þér að sjá.
Þá var hér maður sem tók harmónikku þegar farið var út um morguninn og þá var haldið að spila.
Ég held að samkomuhald hér t.d. og samkomur hafi verið tiltölulega miklar.
Fyrst þú minnist á harmónikuna, manstu eftir einhverjum fleiri hljóðfærum?
Já fiðlunni. 1942, þriðja á jólum, þegar haldið var reisugili þegar húsið hérna niðri var vígt, gefið
nafn, þá var spilað á fiðlur og tvöfalda harmónikku. Sú harmónika var lengi til og ég held nú
reyndar að eigandinn hafi fengið aðra tvöfalda seinna. Það voru komnir þessir menn sem spiluðu á
harmónikkur á þessum tíma, ég veit nú ekki nákvæmlega hvenær það var. Jón Árni [Sigfússon]
getur sagt þér betur frá því.
Fólk hefur væntanlega sungið saman.
Jú það var alltaf sungið. Músíkin á þessum böllum sem voru hérna [Reynihlíð] var bara
grammófónn. Hér var til grammófónn með stórri trekt. Hann varð nú ónýtur en þetta var sem sagt
músíkin. Ég held nú að Hjálmar á Brekku hafi spilað fyrir dansi á ungmennafélagsfundum en ég
veit það ekki.
En manstu eftir að það hafi verið trallað fyrir dansi?
Ekki fyrr en núna en ég hins vegar veit að það var gert. Eins og ég var að segja þér úti í Noregi þá
var ég búinn að fá nóg af þessu að það var ekki einn einasti vals allt ballið og ég fór að kvarta undan
þessu. Þá var gamall maður frá Tromsö sem trallaði eða söng Nu skal danse gammel vals, það var
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eini valsinn sem hljóðaði það kvöldið. Það var töluvert mikið sungið og hér kom fjórraddaður
söngur í kirkjur snemma og karlakór og annað slíkt. Síðan var almennur söngur á samkomum og
hann var vanalega söngæfing og þá þurfti að syngja raddað og þeir sem kunnu ekki að radda gátu
ekki verið með.
Þú segist vita að það hafi verið trallað hérna…
Og það var kallað að Valsa, því valsinn var aðal dansinn. Svo var spilað á greiðu stundum heima
fyrir í rökkrinu. Ég man eftir hér í rökkrinu þá voru tveir menn sem áttu fiðlur og spiluðu á þetta,
þess vegna hef ég alltaf haft mikið uppáhald á fiðlu frá upphafi.
Spilar þú á eitthvað?
Nei, nei, nei. Þetta voru svo sem engir snillingar en þeir spiluðu algeng lög.
En þessir Valsarar, voru þetta ákveðnir menn á svæðunum?
Ég geri alveg ráð fyrir því að þetta hafi verið ákveðnir menn, jú, sem hafi verið fyrir því en það gátu
aðrir hjálpað til. En það er með þetta eins og allt annað að það verða alltaf einhverjir að hafa
forystuna.
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Heimildarmaður: Vigdís Sigurðardóttir (f. 1933)
Spyrill: Þorvaldur Örn Davíðsson
Viðtal tekið þann 14. nóvember 2014.
Ég er alin upp við bæði gamla og nýja harmónikumúsík mikið. Móðurbræður mínir voru tveir og
spiluðu oft í dúett saman og það var mikið spilað, sungið og dansað. Afi minn og amma, Halldóra
Þorgrímsdóttir hét amma mín og afi minn hét Jósep Kristjánsson, og þau höfðu bæði gaman af því
að dansa. Og svo þegar gestir komu þá vildi fólk skemmta sér. Þá var farið í að dansa. Þá fóru
móðurbræður mínir að spila á harmónikurnar sínar. Þeir spiluðu mjög vel, þeir héldu meira að segja
tónleika í sjálfri Reykjavík.
Hefur þú heyrt um að tralla fyrir dansi?
Já, þetta gerði amma mín svo oft fyrir okkur krakkana.
Var það til að kenna ykkur gömlu dansana?
Jafnvel svolítið, ég dansaði aldrei mikið, en þetta var mikið notað til skemmtunar.
Var trallað til heimabrúks eða var trallað á samkomum?
Móðurbræður mínir voru eftirsóttir spilarar og spiluðu á harmónikurnar sínar fyrir dansi, því man ég
vel eftir. En það var trallað fyrir krakkana. Rétt eins og við förum fram á gólfið og raulum eitthvað.
Ég man eftir því.
Hvað var þá dansað?
Ja, við dönsuðum vals, þessa gömlu dansa. Valsa, ræl, mazúrka, þessa gömlu dansa.
Þú sagðir áðan að trall hafi verið kallað annað…?
Ja, amma mín talaði um að valsa undir. Tók okkur krakkana og reif okkur fram á gólf og valsaði.
Hún var ákaflega kát og lífsglöð manneskja.
Hvar ólst hún Halldóra amma þín upp?
Amma mín ólst upp á Ormarslóni, sama bæ og ég ólst upp, og bjó þar allan sinn búskap.
Manstu eftir því að amma þín hafi trallað annars staðar en heimavið?
Nei, ég man nú ekki eftir því, þetta var nú bara heima. En hún átti harmóniku þegar hún var ung og
þótti ákaflega vænt um hana.
En hún ákvað samt að tralla þrátt fyrir að hún hafi átt harmóniku?
Já, já, hún trallaði bara fyrir okkur.
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Þorvaldsstaðir - Þingmúlasókn

Kolmúli

Hallgilsstaðir

Helgastaðir - Reykjadal

Ormarslón

Vopnafjörður

Hof - Öræfi

Hnappavellir - Öræfi

Kálfafellsstaður

Einholt

Þórisdalur A-Skaftafellssýsla

Stafafell

Möðrudalur

Skeggjastaðahreppur

Þórshöfn

Grjótnes - Presthólahreppur

Mývatnssveit

Fremstafell - Ljósavatnssókn

Grímsey

Stokkahlaðir

Hörgárdalur

Skagafjörður

Höllustaðir, Blöndudalur

Hæli

Ytri Torfustaðahreppur

Kirkjuból í Bjarnardal

Króksfjarðarnes

Haukadalur - Dalasýslu

Fljótstunga

Laxfoss - Stafholtssókn

Deildartunga - Reykholti

Hafnarfjörður

Eyrarbakki

Staðir sem trall þekktist

Trall á Íslandi um aldamótin 1900

